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        Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi wyzwanie dla współczesnej 

medycyny: na świecie ponad 380 mln osób zmaga się z chorobą, a 3 mln chorych rocznie 

umiera. POChP wiąże się z szeregiem zmian ogólnoustrojowych, szczególnie 

w zaawansowanej postaci choroby. Współchorobowości są przyczyną trudności 

diagnostycznych i leczniczych oraz czynnikiem ryzyka niekorzystnego rokowania w POChP. 

Obecnie najlepszym narzędziem diagnostycznym w POCHP jest spirometria. Niewiele jest 

badań oceniających wpływ leczenia chorób współtowarzyszących POChP na wyniki badania 

spirometrycznego. Stworzenie algorytmów leczenia chorób towarzyszących POChP w oparciu 

o kryteria spirometryczne może przyczynić się do lepszej opieki nad pacjentami. 

         Celem niniejszej pracy była ocena wpływu, jaki wywiera terapia schorzeń 

współistniejących z POChP na wartości wskaźników spirometrycznych. Dla realizacji 

głównego celu pracy opracowano cele szczegółowe:  

 ocena częstości chorób koegzystujących z POChP  

 pogłębienie wiedzy na temat patogenezy chorób koegzystujących z POChP 

 próba opracowania spersonalizowanych algorytmów uwzględniających terapię chorób 

współistniejących z POChP. 

          Badania przeprowadzono w warunkach klinicznych, wśród pacjentów Kliniki 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ze 

zdiagnozowaną POChP i chorobami współistniejącymi. Rozpoznanie POChP postawiono na 

podstawie wyników próby odwracalności oskrzeli. Badanie trwało 15 miesięcy. W tym czasie 

pacjenci przyjmowali wszystkie dotychczasowe leki przepisane z powodu POChP oraz innych 

chorób towarzyszących. Badania spirometryczne wykonywano dwukrotnie w odstępie 

kilkumiesięcznej obserwacji, za pomocą aparatu Lungtest 1000 firmy MES. Zgodnie 

ze  standardami oceniono następujące parametry: FEV1%VC, FEV1 (%), FEV1%N, VC, 

VC%N, MEF 75, MEF 50, MEF25.  



           Do najczęstszych chorób współistniejących w badanej grupie pacjentów należały: 

nadciśnienie tętnicze (76%), choroba niedokrwienna serca (32%), choroba zwyrodnieniowa 

kręgosłupa (25%), niewydolność serca (23%) oraz refluks żołądkowo-przełykowy (23%). 

Zwraca uwagę fakt dość rzadkiego występowania osteoporozy (jedynie u 4% badanych 

chorych). Do najczęściej ordynowanych leków w badanej populacji chorych z POChP należały: 

β-blokery (50%), ACEi/ sartany (46%), diuretyki pętlowe (31%) oraz blokery kanałów 

wapniowych (24%). Powyższe dane świadczą o częstym występowaniu chorób sercowo-

naczyniowych wśród badanych pacjentów z POChP. 

Analiza wyników pracy umożliwiła wyciągnięcie następujących wniosków: 

 Choroby współistniejące często towarzyszą POChP, dlatego w praktyce klinicznej powinno 

się zwrócić uwagę na ich ocenę. 

 U każdego pacjenta z POChP należy ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. 

 W opiece nad chorym z POChP należałoby zwrócić uwagę na możliwość częstego 

współwystępowania nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby 

zwyrodnieniowej kręgosłupa, niewydolności serca oraz refluksu żołądkowo-przełykowego. 

 Farmakoterapia za pomocą ACEi i sartanów powoduje wzrost poziomu FEV1, dlatego 

wskazane jest stosowanie tych grup leków w terapii chorób sercowo-naczyniowych 

u pacjentów z POChP.  

 Pochodne sulfonylomocznika powodują obniżenie poziomu FEV1 oraz VC, dlatego należy 

unikać stosowania pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów 

z POChP. 

 Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w zmianie poziomu parametrów 

spirometrycznych w przypadku pozostałych leków stosowanych w terapii chorób 

współistniejących z POChP. 

 Konieczne jest opracowanie indywidualnych algorytmów leczniczych chorób najczęściej 

koegzystujących z POChP. 
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) remains a challenge for the modern medicine: 

over 380 million people suffer from the disease worldwide and 3 million patients die each year. 

COPD is associated with a number of systemic changes, especially in the advanced form of 

the disease. Comorbidities are the cause of diagnostic and treatment difficulties and a risk factor 

for an unfavorable prognosis in COPD. Currently, spirometry is the best diagnostic tool for 

COPD. The creating of algorithms for the treatment COPD comorbidities based on spirometric 

criteria may contribute to better patients care.  

The aim of the study was to evaluate the impact of the COPD comorbidities treatment on 

the spirometric indicators. Specific objectives have been developed to achieve the main goal of 

the study: 

 assessment of the frequency of diseases coexisting with COPD 

 broadening the knowledge about the pathogenesis of diseases coexisting with COPD 

 attempt to create personalized algorithms taking into account the treatment of diseases 

coexisting with COPD. 

The research was conducted in clinical conditions among the patients of the Department 

of Pneumonology, Oncology and Allergology, Medical University of Lublin, diagnosed with 

COPD and coexisting diseases. The diagnosis of COPD was based on the bronchial reversibility 

test results. The study lasted 15 months. During this time, patients were taking all their current 

medications prescribed for COPD and other comorbidities. Spirometric testing was conducted 

twice with an interval of several months observation, with a Lungtest 1000 apparatus (MES 

company). According to the standards, the following parameters were assessed: FEV1%VC, 

FEV1 (%), FEV1%N, VC, VC%N, MEF 75, MEF 50, MEF25.  

 



The most common comorbidities in the studied group of patients were: hypertension (76%), 

ischemic heart disease (32%), degenerative spinal disease (32%), heart failure (23%) and 

gastro-esophageal reflux disease (23%). It is worth mentioning that osteoporosis was quite rare 

comorbidity (only 4% of the studied patients). The most frequently prescribed drugs in 

the studied population of COPD patients were: β-blockers (50%), ACE inhibitors/ sartans 

(46%), loop diuretics (31%) and calcium channel blockers (24%). The above data show 

the frequent occurrence of cardiovascular diseases among the studied patients with COPD. 

The analysis of the results made it possible to draw the following conclusions: 

 Comorbidities are often associated with COPD and therefore in clinical practice 

attention should be paid to their evaluation. 

 Cardiovascular risk assessment should be performed in all COPD patients.  

 During the care for patients with COPD attention should be paid to the possibility of 

frequent coexistence of hypertension, ischemic heart disease, degenerative spinal 

disease, heart failure and gastro-esophageal reflux disease. 

 Pharmacotherapy with ACE inhibitors and sartans increases the level of FEV1, 

therefore it is advisable to use these groups of drugs in the treatment of cardiovascular 

diseases among patients with COPD. 

 Sulfonylureas reduce the level of FEV1 and VC, so the usage of sulfonylureas in 

the treatment of type 2 diabetes in COPD patients should be avoided. 

 There was no statistically significant difference in the change of spirometric parameters 

among other drugs used in the treatment of COPD comorbidities. 

 It is necessary to develop individual treatment algorithms for the most common diseases 

coexisting with COPD.  

 

 

 


